РАДОМИШЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Житомирської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

В ід-/0.07.09

№ Ш

Про запровадження особливого
карантинного режиму на території
району в зв’язку з виявленням
карантинного організму золотистої
картопляної нематоди
У зв’язку з виявленням вогнищ карантинного шкідливого організму
золотистої картопляної нематоди, для впорядкування карантинних зон, на
присадибних ділянках с.Вишевичі та м.Радомишль з метою локалізації та
ліквідації карантинного організму, керуючись ст.ЗЗ розділ IV Закону України
«Про карантин рослин» та на підставі п.9 ст.25, п.4 ст.26, ст.41 Закону
України «Про місцеві державні адміністрації»:
1. Запровадити карантинний режим на загальній площі 7,15 га:
- на території Вишевицької сільської ради на площі - 6,66 га та в
м.Радомишль на площі 0,49 га з карантинним шкідливим організмом
золотиста картопляна нематода (висновки фітосанігарної експертизи
додаються).
2. Проводити вивезення об’єктів регулювання (насіннєвий, садивний та
інші матеріали, що можуть бути носіями золотистої картопляної нематоди),
за межі карантинної зони лише за карантинними сертифікатами державної
інспекції з карантину рослин по Житомирській області.
3. Рекомендувати:
3 .1. Фізичним та юридичним особам:
керівникам транспортних організацій надавати послуги з
вантажоперевезення лише при наявності карантинного сертифікату;
- суб’єктам господарської діяльності, які займаються заготівлею,
зберіганням, вирощуванням, реалізацією та переробкою рослинних
матеріалів, суворо дотримуватись карантинних вимог на територіях
підлеглих їм структур;
- в межах своїх повноважень, сприяти інспекторам з карантину рослин
при виконанні ними службових обов’язків з контролю щодо ліквідації
вогнищ регульованого шкідливого організму землевласниками та
землекористувачами дотримання карантинних вимог при здійсненні
вантажоперевезень за межі карантинної зони.

(

4.
Власникам земельних ділянок, на яких запроваджується карантинний
режим дотримуватись комплексу карантинних заходів на території з
особливим карантинним режимом по золотистій картопляні нематоді. Щоб
знищити кількість нематод у грунті необхідно використовувати комплекс
заходів розрахованих на 4 роки.
4.1. В 1 рік - посадка нематодостійких сортів картоплі: Чернігівська
рання, Обрій, Доброчин, Пекуровська, Водограй, Поран, Поліська 96.
4.2. На 2-3 рік - застосування агротехнічних засобів. Це висівання
рослин, що мають високу очищувальну здатність, що зменшують рівень
інвазії на 41-89%. До них належить конюшина біла, лядвинець рогатий, ріпак
ярий, люпин, гірчиця біла, горох, кукурудза, ячмінь ярий.
4.3. На 4 рік - висадка нематодостійких сортів картоплі, що зменшують
рівень інвазії на 54-92%.
Застосовуючи комплексно нематоциди, нематодостійкі сорти картоплі
та агротехнічні засоби протягом 4 років можна знищити зараженість на 99100%.

5. Відповідальність за виконанням заходів боротьби з карантинним
організмом покласти на сільських голів, керівників, юридичних і фізичних
осіб, власників та користувачів земельних угідь.
6. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Голова районної
державної адміністрації

А. А. Павленко

